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Referendum over wind-deal komt er
niet
Actie FvD’er tijdens debat leidt tot opschudding
Pieter Atsma
Leeuwarden Er komt voorlopig geen referendum over het
windmolencompromis dat de nieuwe provinciale coalitiepartijen CDA,
PvdA, VVD en FNP hebben gesloten. Initiatiefnemer Albert van Dijk
(Forum voor Democratie) kreeg gisteren in Provinciale Staten alleen
steun van PVV en PvdD. Wel kondigde hij alvast een nieuwe poging aan.
De coalitie wil dorpsmolens toestaan tot een tiphoogte van honderd
meter, en ook elders molens met deze hoogte toestaan, mits er in
hoogtemeters een gelijke sanering van oude molens tegenover staat. Van
Dijk wilde dat in een referendum voorleggen aan inwoners van Fryslân.
Verschillende partijen (onder meer FNP) en ook gedeputeerde Sietske
Poepjes wezen erop dat een referendum nu formeel alleen mogelijk is als
daarvoor genoeg handtekeningen zijn opgehaald. Ze zeiden dat Van Dijk
met zijn initiatiefvoorstel niet de juiste weg bewandelt: de FvD’er zou op
zoek moeten gaan naar genoeg handtekeningen óf de provinciale
regelgeving eerst moet veranderen. ChristenUnie, CDA en VVD zeiden dat
ze per definitie geen voorstander zijn van referenda.
Van Dijk zei, in reactie op de kritiek op het proces, dat hij zijn voorstel per
direct wilde aanpassen tot een voorstel tot wijziging van de
referendumverordening. Dat leidde tot opschudding. Onder meer Johan
Tjalsma (CDA) zei dat daarmee niet de juiste procedure werd behandeld:
Van Dijk had dan dat voorstel vanaf het begin moeten inbrengen.
Aanvankelijk hield Van Dijk vast aan zijn plan, ondanks dat ook
commissaris van de Koning Arno Brok hem probeerde op andere
gedachten te krijgen. Het leverde felle reacties op van Romke de Jong
(D66) en Corlienke de Jong (FNP).
Na een schorsing besloot Van Dijk alsnog toe te geven. ,,Minsken fûnen
dat ik harren foar it blok setten ha. Dat wie fansels net te bedoeling.” Hij
zei dat hij een procedure begint om de referendumverordening te
wijzigen.
Wel bracht hij zijn oorspronkelijke voorstel, om nu meteen een
referendum uit te schrijven, nog in stemming. Dat sneuvelde ruim.
Alleen PvdD en PVV stemden met FvD mee.
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